
                                                    



 



Սիսեռ (Chickpeas/ 
 Cicer arientinum L.) 

 Սիսեռը հայտնի է մարդկությանը դեռևս 

հնագույն ժամանակներից ու հիմնականում 

տարածում էր գտել Մերձավոր Արևելքում, 

որտեղից էլ առաջացան այսօր արդեն 

հայտնի «հումուսն»  ու «ֆալաֆելը»: Սիսեռի 

արմատները իլիկաձև են, ցողունը կողավոր 

և կանգուն է, բարձրությունը մինչև 70-80սմ: 

Տերևները զույգ կամ կենտփետրաձև են, 

թավոտ, բաց կանաչ, մոխրականաչ, 

ծաղիկները մեկական են (կամ 2-3), մանր, սպիտակ, դեղնականաչ, վարդագույն-

կարմիր, վարդամանուշակագույն։ Ծաղկում է մայիս-հուլիս ամիսներին ու 

ինքնափոշոտվող է։ Պտուղը կարճ է, փքված-ձվաձև (տանձաձև), պարունակում է 1-3 

կլորավուն-ձվաձև սերմ (1000 սերմի զանգվածը՝ 200-300գ)։ Հանդիսանալով 

բակլազգիների ընտանիքի ներկայացուցիչ այն չորադիմացկուն, աղադիմացկուն և 

ջերմալուսասեր է, միաժամանակ հողի նկատմամբ պահաջկոտ չէ: ՀՀ-ում սիսեռի 

երկու վայրի տեսակ կա՝ փոքրիկ և անատոլիական: Աճում է խճապատ, քարքարոտ և 

ժայռոտ տեղերում, չոր նախալեռնային և լեռնային մարզերում, 

համապատասխանաբար Հայաստաի Հանրապետությունում հանդիպում են Վայոց 

Ձորի և Սյունիքի մարզերում:   

   Սիսեռը իր մեջ պարունակում է երկաթ, ֆոսֆոր, կալցիում, մագնեզիում, ցինկ և 

հարուստ է B, A, E և C, К խմբի վիտամիններով ու հանքանյութերով, որոնք 

հանդիսանում են հիանալի սնուցիչներ ոսկորների աճի, զարգացման ու պնդեցման 

համար: Սիսեռը օգնում է պահել բալանսը կալցիումի և ֆոսֆորի միջև, ինչը 

հանդիսանում է վերջինիս կարևորագույն գործառույթներից մեկը, քանի որ 

կալցիումի փոքր քանակությունը ֆոսֆորի մեծ քանակության հետ կարող է 

հանգեցնել ոսկորների վնասման:   Սիսեռը իր քիչ սոդայի քանակությամբ 

հանդիսանում է արյան ճնշման տատանումների դեմ հիանալի դեղամիջոց: Սրա հետ 

մեկտեղ այն կարող է նպաստել սրտի աշխատանքի կարգավորմանը: Այն հարուստ է 

մանրաթելերով, որոնք նպաստում են  խոլեստերինի քանակի նվազմանը:  

 Սիսեռը նաև պարունակում է սելենիում, որը խթանում է թոքերի աշխատանքը և 

օգնում է վերացնել քաղցկեղածին նյութերը օրգանիզմից: Այն օգտագործվում է 

հիշողության բարելավվման և շաքարային հիվանդությունների դեպքում՝ դիետիկ 

նպատակներով: Եթե դուք որոշել եք դառնալ բուսակեր և չգիտեք, թե որտեղից գտնել 

երկաթ ձեր օրգանիզմի համար, ինչը պարտադիր է վերջնիս զարգացման համար, 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8F%D5%A5%D6%80%D6%87


ապա կարող եք միսը փոխարինել սիսեռով, քանի որ այն նույնպես պարունակում է  

բավարար երկաթ օրգանիզմի ամենօրյա գործունեության համար:  

    

Սակայն պնդել, որ սիսեռը իրենից 

ներկայացնում է միայն դրական 

հատկանիշներով օժտված բույս սխալ կլինի: 

Եթե կան օրգանիզմներ, որոնք կարողանում 

են «մարսել» սիսեռը և ստանալ դրանից օգուտ, 

ապա կան նաև այնպիսիք, որոնք խնդիրներ են 

ունենում սիսեռի մարսողության հետ, որն էլ 

իր հերթին հանգեցնում է երիկամների 

աշխատանքի վատթարացմանը:  

 

 

Հայտնի բուսաբան Նիկոլաս Քուլփեփերի 

աշխատություններում սիսեռը 

նկարագվում էր որպես սնուցող և 

օգտակար բույս: Ավելին հնագույն 

ժամանակներում սիսեռը ասոցացվում էր 

Վեներայի հետ, քանի որ այն 

հանդիսանում էր մի շարք 

հիվանդությունների բուժման աղբյուր՝ 

հատկապես երիկամների: 

  Սիսեռի օգտագործման ձևերը 

բազմազան են: Սիսեռը կարող է ծառայել 

նաև որպես ալյուրի, սուրճի հիմք: I 

համաշխարհային պատերազմի 

տարիներին Գերմանիայում սիսեռի 

հատիկները ծառայել են որպես սուրճի 

հատիկների փոխարինող: Դեռ ավելին 

սիսեռը ունի երիտասարդեցնելու 

հատկություն, ինչի համար 

օգտագործվում է կոսմետոլոգիական և շատ դեպքերում էլ նիհարելու 

նպատակներով:  

 



 

Գարի (Barley/ Hordeum spontaneum C. 
Koch./H. bulbosum L.,/ H. geniculatum All./ H. 

murinum L./ H. vioalaceum Boiss. et Huet.) 

Գարին մեծ տարածում գտած 

հացահատիկ է, որը ներկայումս 

տարածված է բարեխառն գոտիներում 

որպես ամառային բերք և 

արևադարձային գոտիներում, որտեղ 

հյուսվում է որպես ձմեռային: 

Բողբոջման շրջանը 1-3 օր է: Չնայած 

գարին սիրում է զով պայմաններ, 

այնումանայնիվ այն ձմեռվան չի 

դիմանում: Ավելին, գարին դիմացկուն է 

աղային ջրերին, ինչի հետ մեկտեղ 

չորադիմացկուն է:   

   Գարին իրենից ներկայացնում է 

հիանալի, ճկուն հացահատիկ, որը  

հանդիսանում է այն եզակի բույսերից 

մեկը, որը դեռևս հնագույն 

ժամանակներից հայտնի է 

մարդկությանը և մինչ օրս ծառայում է 

իր նպատակներին: Որպես գարու 

ծագման հայրենիք հանդես են գալիս 

Եթովպիան և Հարավարևելյան Ասիան: 

Պատահական չէ, որ հենց գարին է 

համարում մարդկային էվոլուցիայի 

հիմանկան խթաններից մեկը: 

Հատկապես Հունաստանում գարին 

համարվում էր ամենատարածված և 

հարգի բույսերից մեկը՝ իր օգտակար 

հատկությունների պատճառով: 

Գլադիատորների այլ անվանումը 

«գարի ուտողներ» էր, ավելին 

Օլիմպիական խաղերի ժամանակ 

մարզիկներին կերակրում էին միայն 

գարիով: Իսկ Չինաստանում այն 

համարվում էր տղամարդկության 

խորհրդանիշ: Գարին մշակվել և  



ծառայել է որպես ալյուրի հետագայում 

հացի աղբյուր: Այն օգտագործվել է 

տարբեր նպատակներով, այդ թվում 

ալկոհոլային խմիչք ստանալու համար: 

Գարիով գինու մասին վկայություններ 

տրվում են հին բաբելոնական 

արձանագրություններում, որտեղ 

Հայաստանը այն մերձավորարևելյան 

շարքի երկրների մեջ է մտնում, որոնք 

օգտագործել են գարին նաև 

ալկոհոլային խմիչք պատրաստելու 

համար: Մինչ այսօր գարին 

համարվում է հիմնականում ալյուրի, 

հացի, գարեջրի և այլ ուտելիքների 

հիմքը:  

  Հայտնի է գարու մոտ 40 տեսակ, 

որոնք բոլորն էլ ունեն օգտակար 

գործառույթներ: Նախ գարին 

կարգավորում է արյան ճնշումը, 

խթանում է ոսկորների աճը ու 

զարգացումը, կանխարգելում է 

բազմաթիվ սրտային 

հիվանդություններ, կանխում 

քաղցկեղածին մանրէների 

զարգացումը, կարգավորում է 

մարսողությունն ու օրինաչափ 

սնունդը: Գարին իր հերթին խաղում  է  

մարսողական համակարգում 

“բավարարողի” դեր՝ շնորհիվ իր մեջ 

պարունակվող մանրաթելերի, որոնք 

օժանդակում են ախորժակի փակմանը 

և իրենց հերթին նպաստում քաշի 

նվազմանը: Գարին օգտակար է նաև 

խոլեստերինի, ետմայրական խնամքի 

և շաքարային տարբեր 

հիվանդությունների դեմ: Այն իր 

հատկություններն ստանում է իր 

բաղադրությունից, որի մեջ 

պարունակվում է վիտամին A, B, C, 

մագնեզիում, կալցիում, ֆոսֆոր, ցինկ, 

որոնք հանդիսանում են էներգիայի 

աղբյուր:  

 

 



Տաքդեղ(Pepper/ 

Capsicum  annum L.) 

   Տաքդեղը՝ մորմազգիների ընտանիքի 

բազմամյա բանջարաբույս, այն 

բանջարեղենների շարքից է, որոնց հաճախ 

անվանում են միրգ: Տաքդեղի հայրենիք 

համարվում են Կենտրանական և 

Հարավային Ամերիկանները: Այս 

բանջարեղենը կարող է աճել տաք պայմաններում, տանել չի կարողանում ցուրտը, եթե 

գիշերային ջերմաստիճանը -10-15° է, ապա այն աճում է դանդաղ, տերևները կարող են 

դեղնել և թափվել: Այն պետք է տնկվի 18-24 դյուրմ շարքով: Տաքդեղը սիրում է չոր և 

տաք հող, որը ապահովված է ջրով: Սակայն պետք է հաշվի առնել նաև այն փաստը, որ 

մարդիկ, ովքեր օգտագործում են ծխախոտ պետք է լավ մաքրեն ձեռքերը տաքդեղի հետ 

շփման ժամանակ, քանի որ վնասատու հիվանդությունմերը գալիս են առաջին հերթին 

տաբակից:  

   Տաքդեղի բաղադրությունը թույլ է տալիս ենթադրել, որ այն բավականին օգտակար է 

այն առումով, որ պարունակելով քիչ կալորիաներ, մեկ ամբողջական տաքդեղը կարող է 

ապահովել օրգանիզիմին օրական պահանջ ներկայացնող վիտամիններ՝ A և B: Այն իր 

մեջ պարունակում է շաքարներ, սպիտակուցներ, վիտամիններ B1, B2, C և A: Հարուստ է 

պրոտեիններով և ճարպերով: Շնորհիվ վիտամին C ապահովվում է իմունային 

համակարգի կայունությունը և մաշկի թարմ տեսքը: Այն հիասքանչ հակաբորբոքային և 

հակաօքսիադային հատկություններով է օժտված: Իր մեջ պարունակող կապասացիլինի 

օգնությամբ այն լավ միջոց է պայքարելու խոլեստերինի դեմ, ավելին B6 վիտամինը 

օժանդակում է ներվային համակարգի բարելավմանը և բջիջների վերականգմանը: 

Սակայն ինչպես ցանկացած դեղամիջոց, այս 

բանջարեղենը նույնպես ունի կողմնակի ազդեցություն, 

ինչն արտահայտվում է նրանց համապատասխանաբար 

չվնասազերծելու դեպքում:  

   Ամենահայտնի և ծանոթ տարատեսակներն են 

կարմիրը, կանաչը և դեղինը, ինչպես նաև մեքսիական 

հայտնի չիլին, որը տարբերվում է իր ազգականներից 

յուրահատուկ կծվությամբ: Ի հակադրություն չիլիի 

կարմիր տաքդեղը առանձնանում է իր քաղցրությամբ: 

Հենց այս համային բազմազանության հետևանքով էլ 

տարբերվում են բիբարի գործառույթները: Այս 

տեսակների մեջ  Հայաստանի Հանրապետությունում 



առանձնանում են՝ բուլղարական, փղի կնճիթ, կայենսկի, Մոլդովայի նվեր, Անի, նուշ, 

հայկական կլոր, Նորք և այլ տեսակները: Սակայն ՀՀ-ում մշակության ենթակա մեկ 

տեսակ է գործում՝ պատիճավոր կամ դարապղպեղ:  

   Շամպինիոն 

(Mushroom/Psalliota campestris 

Quel.) 

  Շամպինիոնը պատկանում է սնկերի 

թագավորությանը, շամպինիոնների (լատ. 

Agaricaceae) ընտանքին և ագարիկոն, 

աղարիկոն, թնոպի,  բազիդիավոր 

(բարձրակարգ սնկերի դաս, որոնք ունեն 

բազմացման հատուկ 

օրգաններ՝ բազիդիումներ։ Հայտնի է շուրջ 30 հազար, ՀՀ-ում՝ մոտ 1500 տեսակ, 

հիմնականում՝ գլխարկավոր սնկեր) սնկերի ցեղին: Այն  սովորաբար լինում է 3-5 սմ 

մինչև 20-25սմ բարձրության, կլոր գլխիկով: Հայտնի են շամպինիոնի երեք 

տարատեսակ՝ սպիտակ, բաց դեղնավուն և դարչնագույն: Քանի որ բոլոր 

շամպինիոնները սապրոտրոֆներ են, աճում են հիմանականում մութ անտառներում, 

հումուսային հողի վրա, նաև մրջնաբույների շրջակայքում: Ավելին այն կարող է աճել 

ամենուրեք, այդ թվում գոմբաղբով հարստացված հողերի վրա, և ինչը հատկանշական է 

սնկերին՝ մեծ խմբերով: Առանձնանում են շամպինիոնների տարբեր տեսակներ՝ նախ 

ուտելի և ոչ ուտելի, իսկ որոշները օգտագործվում են բուժիչ նպատակներով: Եթե 

շամպինիոն անվանումը գալիս է ֆրանսերեն սունկ՝ champignon բառից, ապա 

Հայաստանում այն անվանում են ոչխարասունկ, սարի սունկ և այլ անուններով: Իր այս 

անվանումը ստացել է ոչխարների քայլած տեղերում աճելու հետևանքով: Շամպինիոնը 

ընդհանուր տարածում է գտել Կենտրոնական Ամերիկայում, 

Եվրոպայում, որտեղ հազվադեպ կարող են հանդիպել 

շամպինիոններից զուրկ երկրներ, Հարավային Կովկասում, այդ 

թվում Հայաստանում: ՀՀ-ում հանդիպում են Արագածի ֆլորայի 

շրջանում՝ Արխաշան գետի ափին, Սևանի շրջակայքում: Այս 

բարձորակ  ուտելի սնկի տեսակը յուրահատուկ է այնքանով, որ 

այն կարող է աճեցվել արհետական ճանապարհով, ինչն էլ 

իրականացվում է: Հայաստանի Հանրապետությունում լայն 

տարածում ունի շամպինիոնի օգտագործումը, իսկ 

հանրապետության տարածքում տարածված 11 տեսակներից են՝ 

սովորական (A. Campestris), դաշտային(A. arvensis), 

անտառային(A. silvaticus) և այլն, որոնցից ամենատարծվածը շամպինիոն 

երկսպորավորն(A. bisporus) է:   

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%A1%D5%A6%D5%AB%D5%A4%D5%AB%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80_%D5%BD%D5%B6%D5%AF%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%A1%D5%A6%D5%AB%D5%A4%D5%AB%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80_%D5%BD%D5%B6%D5%AF%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B2%D5%A1%D6%80%D5%B1%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3_%D5%BD%D5%B6%D5%AF%D5%A5%D6%80&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%A1%D5%A6%D5%AB%D5%A4%D5%AB%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80_%D5%BD%D5%B6%D5%AF%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%A1%D5%A6%D5%AB%D5%A4%D5%AB%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80_%D5%BD%D5%B6%D5%AF%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B2%D5%A1%D5%A6%D5%AB%D5%A4%D5%AB%D5%B8%D6%82%D5%B4&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%A1%D5%A6%D5%AB%D5%A4%D5%AB%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80_%D5%BD%D5%B6%D5%AF%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%A1%D5%A6%D5%AB%D5%A4%D5%AB%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80_%D5%BD%D5%B6%D5%AF%D5%A5%D6%80


   Չնայած շամպինիոնը դասակարգվում է սնկերի թագավորությունում, 

այնուամենայնիվ այն բույս չէ, այլ բորբոս՝ ինչպես պնդում են շատերը: Սրա շնորհիվ 

շամպինիոնները ապահովված են սնուցիչներով: Նախ այն իր մեջ պարունակում է 

հակաօքսիդանտներ, ինչը խթանում է մի շարք խրոնիկ հիվանդությունների բուժմանը: 

Սիլենիումը այն հազվադեպ հանդիպող հանքային տարրերից է, որը առկա է 

շամապինիոնի բաղադրության մեջ և օժանդակում է օրգանիզմին արտադրել 

հակաքաղցկեղային բաղադրիչներ, ինչպես նաև վիտամիններ B և D: Այն նաև օգտակար 

է իմունային համակարգի բարելավմանը, սրտի աշխատանքի կարգավորմանը: 

Բնականից իրենց բաղադրության մեջ պարունակելով քիչ սոդա, ճարպ, խոլեստերին ու 

կալորիա այն դասվում է «կենսական, գործառույթային» ուտելիքների  շարքի մեջ:  

Համեմ (Coriander/ Coriandrum sativum L.) 

  Համեմը, որը հայկական աղբյուրներում անվանում են գիղձ, հանդիսանում է 

հովանոցավորազգիների ընտա

նիքից և միամյան բույս: Նրա 

արմատն  առանցքային է,  

ցողունը ուղղաձիգ,  40-70 սմ 

բարձրությամբ, մերկ, վերևում 

ճյուղավորված: Համեմը 

պոլիգամ բույս 

է, ծաղկաբույլը հոնանոց է, 

ծաղիկները սպիտակ են կամ 

բաց վարդագույն, դեղին, 

ծաղկում է ամռանը` հունիս-

հուլիս 

ամիսներին։ Պտուղը գնդաձև 

սերմիկ է, դրսից՝ մուգ, իսկ ներսից՝ բաց շագանակագույն, ունի ինը կող։ Համեմի 

սերմերը, որոնք նախընտրում են չոր և տաք պայմաններ, ցանվում են գարնանը՝ 

պահպանման կարք ունենալով: Բերքահավաքը տեղի է ունենում սերմերի 

հասունանալուց և մինչև թափվելուց 90 օր անց: Վերջինիս մատնանիշը բույրն է, որը 

դառնում է հաճելի: Համեմի հայրենիք համարվում են Արևմտյան Ասիան և Հյուսիսային 

Եվրոպան: Հայաստանում համեմ հանդիպում է Գեղարքունիքի և Վայոց Ձորի 

մարզերում: Ի տարբերություն այլ տեսակների հայկական տեսակները ծաղկասլաք չեն 

տալիս, բայց փոխարենն ապահովում են տերևների հզոր վարդակ: Իսկ ծաղկման 

շրջանում մեղվափեթակները տեղափոխվում են համեմի հոծ դաշտերին մոտ:  

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BE%D5%A1%D5%B2%D5%AF%D5%A1%D5%A2%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%AC
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B2


  Համեմի բոլոր մասերն էլ ուտելի են և լայնորեն կիրառում ունեն տարբեր 

բնագավառներում: Այն հարուստ է A, B, C, E, K վիտամիններով, կալցիումով, երկաթով, 

մագնեզիումով, ֆոսֆորով, սոդայով, ցինկով և այլն: 

Ունի սպիտակուցների, ածխաջրերի, ճարպերի 

պարունակություն: Սա տալիս է նրան 

հանգստացնող և քնաբեր հատկություններ, լավ 

միջոց է գլխացավերի և ականջացավերի դեպքում: 

Համեմի պտուղը կիրառվում է տնտեսության մեջ՝ 

երշիկեղենի, լիկյորի, նաև գարեջրի պատրաստման 

համար, յուղեր՝ անգույն կամ բաց դեղին, ստանալու 

նպատակով, որն իր արտադրության ծավալներով 

զիջում է միայն վարդի և նարդոսի յուղերին: Սրանք 

մեծ կիրառություն ունեն հատկապես բժշկության 

բնագավառում, որտեղ օգտագործվում է 

մասնավորապես մաշկային խնդիրների դեպքում, 

իջեցնում է արյան մեջ խոլեստերինի քանակը, 

բուժում է խոցը և թարմացնում շնչառությունը, 

իջեցնում է արյան ճնշումը:  Հակաօքսիդանտ նյութերի հետ մետեղ այն կարող է 

բարձրացնել օրգանիզմի դիմադրողականությունը, նպաստել կաթնամթերքի 

մարսմանը, կարգավորում է ճարպերի փոխանակումը, ազատ էներգիայի բաշխումը, 

նպաստում ճարպերի կուտակումերի վերացմանը: Սակայն սրա հետ մեկտեղ այն 

կարող է նաև ունենալ բացասական ազդեցություն աչքերի վրա, ավելին կան աղբյուրներ 

որտեղ նշվում են գինձի թարմ հյութի մահացու լինելու մասին, նրա՝ հիշողությունը 

մթագնելու հնարավորությունների մասին:   

 Ռեհան (Basil/ Ocimum bazilicum L.) 

    Ռեհանը այն բույսերից մեկն է, որը հանդիպում է 

համարյա բոլոր ժողովուրդների խոհանոցներում, 

սակայն վերջինիս հայրենիքը համարվում է 

Հնդկաստանը: Այն պատկանում է շրթնծաղկավորների 

(խուլեղինջազգիների) կամ կիսաթուփ, ընտանիքին և 

միամյա է: Ցողունն ուղղաձիգ և քառանիստ է՝ 20 

(25)սմ–40(80)սմ բարձրության, արմատն առանցքային 

է, իսկ տերևները, ցողունը և ծաղկաբաժակները 

ծածկված են մազիկներով: Պտուղը պարունակում է 

չորս կլորավուն սերմեր, որոնք ծածկված են  ամուր, 

մուգ գույնի թաղանթով, իսկ սերմը պարունակում է 

զգալի քանակությամբ լորձ, մոտ 10% ճարպայուղ: 

Ռեհանը ջերմասեր և խոնավասեր բույս է, լավ աճում է 



հումուսային կամ կավավազային հողում, բազմանում է բացառապես սերմերով և 

ինքնացան եղանակով: Հայտնի է վերջինիս 50 տեսակ, որոնք տարածում են գտել նաև 

Հայաստանի Հանրապետությունում, բացի այդ մշակված ռեհան կարելի է հանդիպել 

համարյա բոլոր մարզերում: Առանձնանում են ռեհանի 2 հիմնական տեսակներ՝ 

կամֆորային և էվգենոլային: Առաջին տեսակի (Ocimum menthifolium) տերևները նման 

են դաղձին, հարուստ են կամֆորայով: Բնության մեջ տարածված է Հյուսիսարևելյան 

Աֆրիկայում և Արաբական թերակղզու լեռնային շրջաններում: Երկրորդ տեսակը (O. 

gratissumum) պարունակում է էվգենոլ, մետիլխավիկոլ, նաև կամֆորա և բույսին 

բնորոշ եթերային յուղ՝ օցիմել: Հայաստանին բնորոշ ռեհանը համարվում է 

էվգենոլայինը, որը հանդիսանում է երևանյան և դաղձատերևային ռեհանների 

խաչասերում: Այն ունի կապտամանուշակագույն տերևներ, իսկ բուրմունքը 

անուշահոտ է և նման է թեյի բուրմունքին: Հայաստանում մշակության մեջ հանդիպում 

են երկու տեսակ՝ ռեհան և կոռթին, որոնց ցանքը կատարվում է այն հաշվով, որ 

մատղաշ ծիլերը գարնան ցրտահարությունների տակ չընկնեն: Արարատյան 

հարթավայրում ցանում են ապրիլի առաջին տասնօրյակում ու մշակում են 

հիմանականում հարթ մարգերով, շաղցան՝ ռեհանը 8-10 կգ/հա, կոռթինը 4-5 կգ/հա: 

Սակայն սերմերը ծլում են բավական ուշ, ցանքից 8-10 օր անց:  

  Ռեհանը հարուստ է մագնեզիումով, կալցիումով, երկաթով, վիտամիններ A, C և K-ով, 

իսկ իր եթերային յուղերը նրան հաղորդում են յուրահատուկ բուրմունք: Ռեհանը 

հիմնականում, բացի ճաշատեսակներից օգտագործվում է  բժշկության մեջ: Այն 

օգտագործվում է անքնության, միզապարկի, աչքերի բորբոքման, ստամոքսի, 12 

մատնյա աղիքի հետ կապված խնդիրների դեպքում, որոնց բուժման համար 

օգտագործվում են թարմ և չորացած տերևները, ծաղիկը և սերմը: Պատահական չէ, որ 

իր այս հատկություննեի շնորհիվ ռեհանը հանդիսանում է մի շարք երկրներում “սուրբ” 

բույս, որը կարող է վանել չարին և հանգստացնել ցավերը: 

 

Թարխուն (Tarragon/ 

Artemisia dracunculus L.)  

Թարխունը՝ աստղազգիների 

(բարդածաղկավորների) ընտանիքին 

պատկանող միամյա կամ բազմամյա 

բույս, տարածված է հիմնականում 

ամենուր, իսկ վերջինիս վայրի 

տեսակը հանդիպում է Արևելյան 

Եվրոպայում, Կենտրոնական 

Ասիայում, Մոնղոլիայում, 



Պակիստանում, Հնդկաստանում, Հյուսիսային Ամերիկայում: Հայաստանի 

Հանրապետությունում թարխունը հանդիպում է գրեթե բոլոր մարզերում, իսկ ներկա 

դրությամբ ամենալայն մշակության պիտանի բույս հանդիպում է Արարատյան 

դաշտում: Թարխունն իրենից ներկայացնում է կանաչ գույնի տերևաբանջար, որը 

պահանջկոտ բույս չէ, սակայն ինչպես այլ մշակաբույս, ունի իր առանձնահատուկ 

պահանջները: Թարխունի աճեցման համար առաջնային է թարմ, օդա և ջրաթափանցիկ, 

քիչ թթվայնության հողի առկայությունը: Այն կարող է աճել ծառերի և թփերի ստվերում, 

սակայն առավել հարմարավետ է իրեն զգում և կանաչում լավ լուսավորված վայրերում: 

Թարխունի առավելությունն այն է, որ այն կարող է նույն տեղում ամեն տարի աճել, 

սակայն տարիքն առած կոշտ տերևներից խուսափելու համար խորհուրդ է տրվում 

կատարել նոր տնկարկ 5-7 տարին մեկ: Այն կարող է բազմանալ վեգետատիվ եղանակով 

և սերմերի միջոցով, բայց նախընտրելի տարբերակ է վեգետատիվ ճանապարհը, քանի 

որ սերմերը այդպես չեն կորցնում իրենց եթերային յուղերի ազդեցությունը և հետևաբար 

թարխունին բնորոշ բույրը: Այս մշակաբույսի խնամքը բարդ չէ, պարզապես հարկավոր է 

անընդհատ հողի փխրեցում և գոմաղբի օգտագործում: Ամենահայտնի տեսակներն են 

ֆրանսիական և ռուսական տեսակները, որոնցից առաջինը նախընտրելի է ուտելիքների 

պատրաստման համար: Թարխունի մեջ պարունակվող անուշաբույր ենթայուղերն 

օգտագործվում են հենց իր իսկ յուղի պատրաստման համար, որը կիրառվում է 

բժշկական և կոսմետոլոգիական նպատակներով: Սրա հետ մեկտեղ թարխունի 

բաղադրության մեջ առկա են վիտամին C, նախավիտամին A (կարոտին), հանքային 

աղեր: Կատարված ուսումնասիրությունների համաձայն թարխունն օժտված է 

հակաբակտերիալ, հակասնկային, հակաբորբոքային, պաշտպանիչ, 

հակաօքսիդանտային հատկանիշներով, ինչպես նաև դրական ազդեցություն ունի 

նյարդային համակարգի վրա:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ծիրանենի(Apricot/Ar

meniaca vulgaris L) 

Այսօր ծիրանենին, որը պատկանում է 

վարդազգիների ընտանիքին, լայն 

տարածում ունի Ասիայում, Եվրոպայում, 

իսկ վերջինիս հայրենիքը համարվում է 

Հայաստանը: Դեռևս հնագույն 

ժամանակներից ասորացիներն ու 

բաբելոնացիները ծառը անվանել են 

Արմենիկա, իսկ Հայաստանից ծիրանենին 

առաջին անգամ Եվրոպա է տարել 

հռոմեացի զորավար Լուկուլլոսը մ.թ.ա. 68 թ-ին, որն այնտեղ անվանել են «հայկական 

խնձոր»: Կան տարբեր վիճարկումներ վերջինիս ծագումանաբնության վերաբերյալ, ըստ 

որոնց ծիրանենու արմատները գնում են Չինաստան կամ Հնդկաստան: Հայտնի են 

ծիրանենու շուրջ 250 մշակվող և 8 վայրի տեսակներ, որոնց մեջ հիմանականում 

տարածված են՝ հայկական, հյուսիսկովկասյան, միջինասիական, չինական և 

եվրոպական խմբերը: Հայաստանի Հանրապետությունում աճեցվում է 50 տեսակ, որոնց 

մեջ հայտնիությամբ առանձնանում են Նախիջևանի կարմիր, Երևանի, Սաթենի, 

Խոսրովենի, Օրդուբադի, Համբան, Ղևոնդի տեսակները: Մշակման լայն տարածում 

առկա է Արարատի, Արմավիրի, 

Կոտայքի, Արագածոտնի և Վայոց 

Ձորի մարզերում:  

   Ծիրանենին ունենում է 6-10 մ 

բարձրություն և 7-12 մ լայնությամբ 

սաղահարթ: Ծաղիկները 

հիմնականում բաց վարդագույն են, 

երկսեռ, փոշոտումը խաչաձև է, 

վեգետացիան և ծաղկումը շուտ է 

սկսվում, այդ իսկ պատճառով վաղ 

ցրտահարություններն ու 

անձրևները ռիսկային են: Այն սկսում է բերք տալ 4-5 տարեկան հասակում, իսկ լրիվ 

բերքատվության պետք է սպասել մինչև 10 տարին, իսկ մեկ ծառի բերքը հասնում է 100- 

700կգ: Օգտագործվում է թարմ և վերամշակված վիճակում, որից պատրաստում են չիր, 

կոմպոտ, մուրաբա, հյութ, ջեմ, ալկոհոլային խմիչքներ և այլն: Վայրի տեսակների 

դառնահամ կորիզներից ստանում են տեխնիկական յուղ, որն օգտագործվում է 

դեղագործական քսուքներ պատրաստելու նպատակով: Ծիրանը պարունակում է 



վիտամին A, B, C, E և K, կալցիում, երկաթ, մագնեզիում, ֆոսֆոր, ցինկ, շաքարներ, 

բուրավետ և կենսաբանորեն ակտիվ նյութեր, հարուտ է օրգանական թթուներով՝ 

սալիցինաթթու, խնձորաթթու, գինեթթու, կիտրոնաթթու: 

                            

                         Թզենի (Fig/ Ficus carica L.) 

     Թզենին՝ թթազգիների ընտանիքին, երկշաքիլավորների դասին ու 

վարդածաղկավորների կարգին պատկանող մերձարևադարձային պտղատու, 

տերևաթափ ծառ կամ թուփ է, գրանցված է 

Հայաստանի Կարմիր Գրքում: Այն հանդիպում է 

Տավուշի և Սյունիքի մարզերում, հնարավոր է 

նաև Արարատյան դաշտում, Երևանում, 

Հրազդան գետի հովտի այգիներում: 

Ընդհանրապես թզենին մշակվել է վաղ 

ժամանակներից և աճում է չոր ու տաք 

վայրերում, խորը և թարմ հողում, ինչպես նաև 

ժայռոտ վայրերում, 1700 մ ծովի 

բարձրությունից: Այն նախընտրում է համեմատաբար լուսային ազատ ցամաքային հող 

և կարող է աճել  քիչ սնուցված հողում: Ծառը կարող է տանել սեզոնային երաշտը և 

հարմարավետ է Մերձավոր Արևելքի ու Միջերկրական երկրների կլիմաների համար:  

Ունենալով խորը արմատներ, որոնք կարողանում են գտնել ստորգետնյա ջուր, այն 

կարողանում է աճել ամենաանհարմար վայրերում: Թզենու համար իդեալական 

պայմաններ են ստեղծված պարսկական հողերի վրա, 

որոնք ապահովում են թզենու համար առաջնային 

պայմանները: Այն թույլ ցրտադիմացկուն է՝ -12° 

ցրտահարվում են բողբոջները, իսկ -20-22°  պայմաններում 

կարող է տուժել ծառի ողջ վերգետնյա մասը:  

    Ծաղկելով մարտ-ապրիլ ամիսներին՝ թզենու ցողունը 

բարձրանում է 5-12 մ, տերևները խոշոր են, բլթակավոր, 

խորը կտրտված, ծառերի բարձրությունը մինչև 40 մ է, 

տրամագիծը՝ 3-5 մ։ Արական և 

իգական ծաղիկները հավաքված են տանձանման, երբեմն 

գնդաձև ծաղկաբույլերում։ Փոշոտումը կատարվում 

է խաչաձև, փոքրիկ միջատի՝ բլաստիֆագի միջոցով։ 

Պտուղներն ընկուզիկներ են, առաջանում են պտղակալից և նրա մեջ գտնվող սերմերից, 

պտղաբույլերը գնդաձև են, տանձանման։ Պտուղները կարող են ունենալ տարբեր 

համեր, չափ  և գույներ՝ սպիտակ, սև և կարմիր: Նրանց առանձնահատկությունն այն է, 

որ որոշ սորտեր պտուղ են առաջացնում առանց փոշոտման՝ կուսածնությամբ, իսկ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8F%D5%A5%D6%80%D6%87
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BE%D5%A1%D5%B2%D5%AB%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%93%D5%B8%D5%B7%D5%B8%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B4


բազմացումն իրականցվում է սերմերով, արմատային մացառներով, անդալիսով: 

Թզենու պտուղները իրենց մեջ պարունակում են շաքար, սպիտակուց, պեկտինային 

նյութեր, բջջանյութ, վիտամիններ՝ A, B1, B2, C և D, ֆլավորներ, ֆիցին ֆերմենտ, 

կալիում, կալցիում, նատրում, ֆոսֆոր, մագնիում, մակրոտարրեր և միկրոտարրեր: 

Ինչպես նաև ունի հակաօքսիդանտային հատկություններ: Այն օգտագործվում է տարբեր 

բնագավառներում, այդ թվում բժշկության: Օգտակար է փորկապության, քաշի և 

խոլեստերինի նվազման պարագաներում, խորհուրդ է տրվում դիաբետիկ հիվանդներին 

օգտագործել թուզ, լայն տարածում ունի նաև կոսմետոլոգիայում:  

                   

      Նռնենի (Pomegranate/ Punica granatum L.) 

   Նռնենին դասակարգվում է տերևաթափ պտղատու թփերի մեջ, ոչ մեծ ծառերի ցեղ է և 

պատված է ալ կարմիր ծաղիկներով: Նռնենու թուփը կամ ծառը աճում է 6-10մ 

բարձրության, ունի բազմաթիվ փշոտ ճյուղեր և գոյատևում է երկար տարիներ: 

Տերևները կաշեկերպ են, փայլուն, նշտարաձև կամ երկարավուն, ամբողջաեզր, պտուղը 

հատապտղանման է՝ գնդաձև, հաստ պտղամաշկով, բարակ թաղանթավոր 

միջնապատերով։ Նռնենին լայն տարածում ունի աշխարհի բոլոր ծայրերում և ունի իր 

ուրույն խորհուրդն ու նշանակությունը: Այն աճում է գետափերին, գետերի չորացած 

հուներում, կիրճերում, կավոտ լանջերին, նախալեռներում և ծովից 400-1100մ 

բարձրության վրա: Նախընտրում է չոր կլիմայական պայմաններ: Կարող է տանել մինչև 

-12 ° ցուրտ: Հայտնի են մշակված նռնենու 500 տեսակ: Սերմերը բազմաթիվ են՝ 

յուրաքանչյուրը շրջապատված բաց վարդագույնից մինչև ալ կարմիր պտղամսով: 

Ծաղկում է մայիսից մինչև աշուն, պտուղը հասունանում է սեպտեմբերի վերջին,  իսկ 

ծաղիկներից ստանում են գունանյութ: Տերևները, արմատը և բնի կեղևը, պարունակում 

են մինչև 32 % դաբաղանյութեր, պտուղն օգտագործում են թարմ և վերամշակված 

վիճակում, սակայն պահանջվում է հավաքել միայն հասունանալուց հետո, քանի որ 

քաղելուց հետո հասունացման գործընթաց տեղի չի ունենում:  



   Համարվում է, որ նռան հայրենիքը Իրանն է, ավելին շրջակա պետությունների՝ այդ 

թվում Հայաստանի, մշակույթի մեջ արմատացած նռան 

գովաբանումը խորը հիմքեր ունի: Վայրի տեսքով նռնենին 

հանդիում է Փոքր և Միջին Ասիայում, Անդրկովկասում, 

Իրանում, Աֆղանստանում և այլն: Հայաստանի 

Հանրապետությունում վայրի նռնենին հանդիպում է Սյունիքի 

մարզում՝ Մեղրի, Գորիս, Լոռու մարզում՝ Ալավերդի- Աղթալա 

մարզերում: Չնայած Հայաստանում նռնենին լայն տարածում 

ունի, սակայն այն գրանցված է Հայաստանի Կարմիր գրքում: 

Հայաստանում նուռն օգտագործվում է տարբեր 

նպատակներով, այդ թվում ամենահայտնի ոլորտներից մեկում՝ 

գինեգործության մեջ:  Բացի դրանից բավականին լայն կիրառում ունի նռան հյութը, որը 

հարուստ է օգտակար բաղադրիչներով: Օգտագործվում է խոհանոցում, բուժական և 

կոսմետոլոգիական նպատակներով: Այն իր մեջ պարունակում է վիտամիններ B,C ,E և 

K, մագնեզիույմ, ֆոսֆոր, երկաթ, ցինկ, կալցիում և այլն: Այս բաղադրության շնորհիվ 

նուռն օգտակար է ստամոքսային, սրտի խնդիրների դեպքում, անեմիայի և քաղցկեղի 

ռիսկի նվազեցմանն է օժանդակում, մաշկի թարմեցման հիանալի միջոց է: 

 

     Նշենի(Almond/ Amygdalus communis L.) 

 

Նշենին հանդիսանում է վարդազգիների ընտանիքի ծառ կամ թուփ, որը ունի խորը և 

ամուր արմատային համկարգ, ինչի շորհիվ չորադիմացկուն և ցրտադիմացկուն է, 

ավելին դիմանում է -25° ցրտին: Ծաղկում է վաղ գարնանը, նախքան տերևների բացվելը, 

պտղաբերում է 4-5րդ տարվանից, իսկ կյանքի տևողությունը 130-150 տարի է: 

Ծաղիկները խոշոր են և կարմրավուն, ծաղկում է մինչև տերևների աճելը: Սերմը լինում 

է քաղցր կամ դառը: Նշենու տնկենիները օգտագործվում են սարալանջերի հողերն 

էրոզիայից պաշտպանելու համար: Նուշի հայրենիք համարվում է Մերձավոր Արևելքը, 

իսկ նուշ արդեն սկսել են մշակել դեռ Փոքր և Կենտրոնական Ասիայում: Հայտնի է 

նշենու մոտ 40 տեսակ, իսկ Հայաստանում լայն կիրառություն ունեն ֆենցլի, նաիրյան և 

սովորական տեսակները: Նշենին հիմնականում հանդիպում է Սյունիքի, Կոտայքի, 

Արագածոտնի, Գեղարքունիքի մարզերի միջին և ստորին լեռնային մասերում: Աճում է 



չոր, քարքարոտ վայրերում, ժայռոտ լանջերին և այլուր: Իսկ արդեն մշակովի նշենի 

հանդիպում է Սյունիքի, Լոռու, Տավուշի մարզերում: Հայաստանում մշակվող 

տեսակներից նաիրյանը հանդիսանում է վտանգված տեսակներից մեկը՝ ոչնչացման 

սպառնալիքի ենթակա տեսակ, որն աճում է ինտենսիվ տնտեսական գործունեության 

շրջանում: Հանդիպում է Սյունիքի Որորտան ու Մեղրու Արաքս գետերի կիրճերի 

շրջաններում: Այն իր մեջ պարունակում է ճարպեր, ազոտային և ոչ ազոտային նյութեր, 

վիտանիմմեր C, D, E և K, երկաթ, մագնեզիում, կալցիում: Նուշն օգտագործում են 

տարբեր բնագավառներում, այդ թվում բժշկության՝ յուղ ստանալու նպատակով: Կեղևն 

օգտագործվում է գինու կոնյակի արտադրությունում, իսկ բնափայտը 

ատաղձագործության մեջ: Այն իր բաղադրության շնորհիվ ունի տարբեր 

հատկություններ, այդ թվում, խթանում է ոսկորների աճը, խոլեստերինի նվազեցումը, 

սրտի աշխատանքը, կարգավորում է իմունային համկարգը,արյան ճնշումը, օժտված է 

հակաբորբոքային հատկություններով:  

 Խուրմա (Japanese persimmon/ Diospyros kaki (L.) Thumb) 

   Խուրմայի հայրենիք համարվում է Ճապոնիան 

(անվանումը՝ kaki), ինչպես նաև այս տիտղոսը 

հավասարապես կիսում է Չինաստանը: 

Խուրման էբենազգիներին պատկանող  

պտղատու ծառ է, լինում է միատուն և երկտուն, 

բարձրությունը 8-12 մ է, պտուղը տարբեր ձևի է 

լինում՝ խոշոր, նարնջա-դեղին կամ կարմիր 

գույնի։ Ծաղիկները 3 սեռի են՝ արականները 

մանր են ու պատված փնջերով, իգականները և 

երկսեռները՝ մեկական, բաց կանաչավուն: 

Տարբերվում են 500-ից ավելի խուրմայի 

տնկիներ, որոնք տարբերվում են քաղցրության 

աստիճանով, պտղի չափերով և այլն: Խուրմայի 

տերևները ամենաուշն են թափվում իսկ 

բերքահավաքը լինում է ուշ հոտեմբեր-նոյեմբեր 

ամիսներին: Համաշխարհային մակարդակով 

աճեցվող խուրմայի 90% պատկանում է Ճապոնիային և Չինաստանին, ինչի հետ 

մեկտեղ աճեցվում է Անդրկովկասում, Հարավային Եվրոպայում: Հայաստանի 

Հանրապետությունը զերծ չէ այս մրգի աճեցումից, սակայն սպառանացող վիճակին մոտ 

գտնվելու հետևանքով ընդգրվել էր Կարմիր Գրքի առաջին հրատարակչությունում: Սրա 

հետ մեկտեղ լայն տարածում ունի Իջևանի ֆլորիստական շրջաններից մինչև Մեղրու 

հատվածները: Ներկայումս այն ոչնչացման ենթակա չէ, սակայն անընդհատ 

շարունակվող անտառային, որտեղ հանդիպոմ են խուրմայի ծառերը, 

տրանսֆորմացիաները կարող են ազդեցություն ունենալ վերջինիս տարածման վրա:  



  Չնայած լայն տարածում է գտել այն միտքը, որ խնձորը հանդիսանում է ամենասնուցող 

միրգը, սակայն խուրման իր մեջ պարունակում է ավելի շատ օգտակար նյութեր քան 

խնձորը: Խուրման հարուստ է սննդային տարրերով, գլյուկոզայով, վիտամիններ A, P, C–

ով, սախարոզայով, յոդով, մագնեզիումով, իր մեջ պարունակում է նատրիում, մանգան, 

կալիում, երկաթ, մագնեզիում, կալցիում: Իր հակաօքսիդանտների շնորհիվ նպաստում 

է մարսողությանը: Խուրման լայն 

կիրառում ունի բժշկությունում և 

օգտագործվում է սիրտ-անոթային 

հիվանդությունների կարգավորման 

նպատակներով, քաղցկեղային 

հիվանդությունների դեմ՝ խուրմայի 

մեջ պարունակվող վիտամիններ A և 

բետտա կարոտինը հնարավորություն 

է տալիս օրգանիզմին պայքարելու 

նմանատիպ գոյակցությունների դեմ, 

միզաքարային հիվադությունների 

դեպքում, սակավարյունության և 

անիմեայի պարագայում, մրսածության և օրգանիզմի ընդհանուր իմունային 

համակարգի բարելավման համար:  

  Իր երկարակեցության, մոտ 100 տարի, պատճառով այն Չինաստանում խիստ հարգի 

ծառ է և պտուղը օգտագործվում է թարմ ու չոր վիճակում: Լայն կիրառում ունեն 

խուրմայի երկու տեսակներն էլ՝ տտիպ և քաղցր: Ծառը ծառայում է որպես կահույքի 

հիմք, ինչպես նաև իր երկարակեցության պատաճառով երբեմն որպես ազգային դեկոր: 

Հատկապես մեծ օգտակարությամբ առանձնանում են խուրմայի տերևները, որոնք 

հարուստ են մանրաթելերով և պարունակում են ավելի շատ վիտամին C քան նարինջը, 

ինչը իր հերթին նպաստում է մարսողության  և ճնշման բարելվամանը: Տերեևներն հենց 

Ճապոնիայում օգտագործում են տեղական ուտելիքների փաթատման համար, քանի որ 

այն հայտնի հակաբակտերիալ հատկություններով է օժտված, իսկ չորացված վիճակում 

օգտագործվում է որպես թեյ:   

  Տանձենի (Pear) 

   Տանձենու մշակությունը կատարվել է վաղ ժամանակներից, 

այդ թվում Հայաստանում նշվում է դեռևս 5-րդ դարի պատմիչ 

Ագաթանգեղոսի կողմից: Այն վարդազգիների ընտանիքի 

պտղատու ծառերից է, նրա միջին բարձրությունը հասնում է 

17-22մ, ցողունը ճեղծքվածքավոր է, մուգ մոխրագույն, 

ճյուղերը դեղնավուն, տերևները ձվաձև են, երկարավուն, իսկ 

ծաղիկները՝ երկսեռ, խոշոր, սպիտակ կամ բաց վարդագույն: 



Տանձենու պտուղը կլոր է կամ տանձաձև, կարմիր, դեղին, կանաչ, իսկ սերմերը մանր են 

և սևավուն: Տանձենին ընդհանրապես համարվում է երկարակյաց` 200 տարի, իսկ 

Հայաստանում կյանքի տևողությունը 100-150 տարի է: Հայտնի է տանձենու  60 տեսակ, 

Հայաստանում՝ 20, իսկ մշակության մեջ կա մոտ 5000 սորտ: Տանձենու մշակովի 

սորտերը բավականին պահանջկոտ են, իսկ խնձորենու հետ համեմատած դրանք ավելի 

ջերմասեր են և քիչ ցրտադիմացկուն, տերևները կարող են ցրտահարվել -2-5°C 

պայմաններում: Կան տեղեկություններ, որ Հայաստանում  վայրի տանձենին 

բավականին տարածված է եղել, սակայն ներկայումս տարածված են մշակովի սորտերը: 

Ավելին, որոշ տեսակներ գրանցված են Հայաստանի Կարմիր Գրքում: Հայաստանում 

հիմնականում տարածում գտած տեսակներն են՝ կովկասյան, սուր–սղոցանման, 

Թախտաջյանի, ուռատերև, սիրիական (հանդիպում է Խոսրովի անտառում, Վայքում, 

Մեղրիում) և այլն: Լայն տարածում ունի 

Արագածոտնի, Լոռու, Տավուշի, Վայոց 

Ձորի և Սյունիքի մարզերում: 

Հայաստանն առանձնանում է իր 

“բարձրաշխարհիկ” տանձենու 

տեսակներով՝ բարձր, Զանգեզուրի, 

խոնարհված, խառնված (հիմնական 

մշակումը կենտրոնացած է Սյունիքի 

մարզում)  և սովորական:  

    Կովկասյան տանձենին մեծ տարածում 

ունի Արևելյան Եվրոպայում, Միջին Ասիայում, Արևմտյան Եվրոպայի և կովկասյան 

երկրներում: Այս տեսակին բնորոշ է խիտ առատ ճյուղավորվածությունը, փշերը, մանր 

ու բարակ տերևները, ուժեղ վեգետատիվ աճը, մանր, աննշան, տտիպ պտուղները, 

կոշտ, քարակերպ բջիջներով առատ պտղամսով, որը կարելի է ուտել միայն 

գերհասունացման ժամանակ։ Այս բույսը նախընտրում է ավազային, կավային հող: 

Հայաստանում հանդիպում է Աշոցքում, Լափում, Նոյեմբերյանում, Շամշադինի, 

Գուգարքի, Թումանյանի, շրջաններում, որտեղ աճում է գետափերին, ստորինից մինչև 

լեռնային գոտիներում: 

  Պտուղը՝ տանձը, իր մեջ պարունակում է շաքարներ, թթուներ, ազոտային նյութեր, 

աղանյութեր, վիտամիններ՝ A, B և C, K, ճարպեր, հավասար քանակի պղինձ և ցինկ, 

երկաթ, ասկորբինաթթու, չի պարունակում խոլեստերին: Իր այս բաղադրությամբ 

տանձը խթանում է սրտային հիվանդությունների, քաղցկեղի ռիսկի, ոսկորների 

փխրունության նվազմանը, այն եզակի մրգերից է, որը չի պարունակում ալերգիկ 

կոմպոնենտներ, օժանդակում է իմունային համակարգի ակտիվացմանը, նպաստում է 

մարսողության կարգավորմանը, էներգիայի ապահովմանը, ունի հակաբորբոքային 

հատկություններ, ինչի հետ մեկտեղ կարգավորում է արյան ճնշումը: Տանձն 

օգտագործվում է թարմ և վերամշակված՝ չիր, լիմոնադ, թթու և այլն,  վիճակում, իսկ 



տանձենու բնափայտը շատ արժեքավոր է, որն օգտագործվում է կահույքագործության 

մեջ:  

 

 Սալորենի (Plum /Prunus insitita L./ Prunus insitita L.) 

Սալորենին վարդազգիներին պատկանող 

պտղատու, կորիզավոր ծառ է, որը լայն տարածում 

ունի Հայաստանի Հանրապետությունում: Այն ծառ է 

կամ թուփ՝ 3-12մ բարձրության, տերևները 

էլիպսաձև են, ծաղիկները՝ երկսեռ սպիտակ կամ 

վարդագույն, պտուղները լինում են կլորավուն, 

միակորիզ, դեղին, կանաչ, կարմիր կամ կապտասև, 

իսկ պտղաբերում է 4-5 տարեկան հասակում: Այս 

մրգի  հատկություններից մեկն այն է, որ այն ունի 

մոտավորապես 2000 սորտ: Սալորենու հայրենիք 

հանդիսանում են Կովկասը, Հյուսիային Իրանը, 

Փոքր Ասիան և Եգիպտոսը, իսկ Հայաստանում 

մշակվում է ընտանի սալորենի, վերին շրջաններում 

հանդիպում է նաև մամխին: Հայաստանում 

ներմուծվող մշակվող տեսակները հասնում են 7-ի, 

իսկ տեղականներից առավել 

հայտնի են ՝ Վազիրին, 

Ալբուխարին, Կանաչկենին, 

դեղին և սև դամբուլները: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Հայաստանում հայտնի են երեք վայրի տեսակներ՝ փշավոր, սովորական և մամխին: 

Տարածված են Լոռու, Տավուշի, Արագածոտնի, 

Սյունիքի, Գեղարքունիքի և այլ մարզերում: Աճում 

են ստորինից միջև լեռնային գոտիներում, 

անտառեզրերին: Սալորենին հանդիսանում է 

ցրտադիմացկուն ծառ, որը է դիմացկուն է նույնիսկ 

-30° C պայմաններում: Այն պտղաբերում է տնկման 

4-րդ տարում: Պտուղն իր մեջ պարունակում է չոր 

նյութեր, շաքարներ, վիտամիններ B1, B2, C, K 7 PP, 

ինչպես նաև  հանքային նյութեր, ինչի շնորհիվ 

ունի մի շարք բժշկական հատկություններ: 

Պտուղները հյութեղ են և օգտագործվում են 

տարբեր նպատակներով: Այն իր բաղադրության 

շնորհիվ ունի հակաօքսիադանտ հատկություններ, 

կարգավորում է արյան շաքարի քանակը, 

oժանդակում է շաքարի դեմ պայքարը, նպաստում է մարսողական համակարգի 

բարելավմանը և այլն: 

Մասրենի(Rose hip / Rosa caninaL) 

   Մասրենին այն եզակի բույսերից մեկն է, որը գրեթե 

բոլորին հայտնի է իր օգտակար հատկությունների 

շնորհիվ: Այն վարդազգիներին պատկանող թուփ է, որը 

հանդիպում է Հայաստանի գրեթե բոլոր մարզերում: Այն 

կանաչ, դարչնագույն կամ գորշ ընձյուղներով թուփ է, սուր 

փշերով, որի բարձրությունը հասնում է 2մ: Ծաղկում է 

մայիս-հունիս, իսկ պտուղը՝ օգոստոս-սեպտեմբեր 

ամիսներին: Պտուղը բազմասերմ տանձաձև, իլլիկաձև 

կամ ձվաձև է: Բազմանում է սերմերով և 

արմատաշիվերով, բավականին հարմարավետ բույս է՝ 

ցրտադիմացկուն, լուսասեր, չորակայուն, հողի 

նկատմամաբ քիչ պահանջկոտ: Հայաստանում աճում է 

անտառներում, թփերի մեջ, արտեզրերին, 

գետահովիտներում, լեռնալանջերին, իսկ հանդիպում է 

հիմնականում Մեղրիում, Գորիսի, Ստեփանավանի, Մարտունու, Եղեգնաձորի, 

Իջևանի, Դիլիջանի, Շամշադինի, Նոյմբերյանի և այլ շրջաններում: Մասրենին 

առանձնանալով իր յուրահատուկ անուշ բուրմունքով՝ լայն տարածում ունի 

Հայաստանում` 31 տեսակ, որոնցից հայտնի են` Ղազարյանի, առատափուշ, փափուկ, 

ալրապատ և այլն, իսկ էնդեմիկ տեսակներից առանձնանում են՝ Զանգեզուրի, Սյունիքի, 



Սոսնովսկու, Հրաչի սորտերը: Այս բույսի մեկ այլ գաղտնիքն այն է, որն այն համարվում 

է մշակվող բոլոր վարդերի նախահայրը:  

   Մասրենին ունի չափազանց մեծ բուժիչ հատկանիշներ, որոնց պատճառով 

հիմնականում օգտագործվում է բժշկության ոլորտում: Պտուղները պարունակում են 

վիտամիններ C, P, B1, B2, K, E և պռովիտամին A, շաքար, կիտրոնաթթու, խնձորաթթու, 

լիկոպին, նատրիում, կալցիում, կալիում, մագնեզիում, մանգան, ֆոսֆոր և երկաթ: Իր 

երկաթի քանակությամբ այն գերազանցում է մի շարք մրգերի, այդ թվում խնձորին: Իսկ 

վիտամինային պաշարների շնորհիվ մասուրը շատ բարձր է գնահատվում մեր 

հանրապետության հյուսիսային շարջաններում, որտեղ մասուրն անվանում են 

“հյուսիսային նարինջ”: Օգտագործվում են ծաղիկները, պտուղը նաև որոշ դեպքերում 

արմատը, տերևները, կեղևը: Բժշկության մեջ մասուրն օգտագործվում է որպես 

վիտամինային հումք, ծաղիկներից ստացված հատուկ յուղը կիրառվում է խոցի, 

մաշկային որոշ հիվանդությունների բուժման նպատակներով, թուփը հանդիսանում է 

հակաէրոզային և հողապաշտպան միջոց: Օգտագործվում է թարմ և վերամշակված 

վիճակում՝ հյութ, թեյ, մուրաբա և այլն:  

 Հնագույն ժամանակներից պտղի հատկությունների 

մասին տեղյակ են եղել ժամանակի հայտնի 

դեղագետներն ու բժիշկները, որոնք առանձնացրել են 

մասուրի բուժիչ կողմերը: Հայաստանում այն 

օգտագործվում է հոդակապի, ասթմայի, բրոնխիտի, 

աչքերի հոգնածության, այտուցների պարագայում, իսկ 

ընդհանուր առմամբ այն նպաստում է իմունային 

համակարգի բարելավմանը, կարգավորում է արյան շրջանառությունը, կանխում է 

խրոնիկ և քաղցկեղային հիվանդությունները, իջեցնում է սրտանոթային և ոսկորային 

հիվանդությունների ռիսկը, Դեռ ավելին մասրենու ծաղիկների յուղը օգտագործվում է 

կոսմետոլոգիական նպատակներով, իսկ արմատներից ստացվում է շագանակագույն 

ներկ:  

 

  

 

 

 

 



Շուշանբանջար պալարակիր, մանդակ (Chervil                              

/ Chaerophyllum bulbozum L.) 

 Շուշանաբանջարը՝ հայերենում նաև աղքատի բանջար, ղմի, ողորմախոտ և այլն, 

Հայաստանում շատ հանդիպող բույսերից մեկն է, որը պատկանում է նեխուրազգիների 

ընտանիքին, բազմամյա կամ երկամյա է: Երիտասարդ կանաչ տերևները, որոնք շատ 

նման են անիսոնի, պետք է հավաքվեն մինչ նրանք կկորցնեն իենց կծվությունն ու համը, 

հետևաբար պահվում են քացախաջրի մեջ: Նրա ցողունն ուղղաձիգ է, իսկ 

բարձրությունը 20-120 սմ, ծաղկաբույլը բարդ հովանոց է, ծաղիկները մանր, 

սպիտակ,վարդագույն կամ այլ երանգ: Ծաղկում է հունիս-հուլիս ամիսներին, պտուղը 

երկբաժան հատիկ է, որի մասերը կախված են պտղակրից։ Պատկանելով գազարի 

ընտանիքին, նրա պալարնեը նման են վերջինիս և ունեն հաճելի հոտ: Այն ծաղկում է 

տաք պայմաններում և տարբերվելով այլ բույսերից, նախընտրում է խոնավ, հանդարտ 

եղանակ և կարող է աճել ստվերոտ վայրերում: Տարածված է Եվրոպայում, Ասիայում և 

Ամերկայում: Հայաստանում հանդիպում է Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Արագածոտնի, 

Գեղարքունիքի, Վայոց Ձորի, Սյունիքի մարզերում և Երևանի շրջակայքում: 

Հայաստանում այն հաճախ հանդիպում է որպես մոլախոտ, իսկ եվրոպական 

երկրներում այն  հիմնականում աճեցվում է: Հայաստանում հանդիպող տեսակներն են՝ 

ոսկեզօծ, վարդագույն, խոշորապտուղ, սոխուկավոր, երկարամազ, տարածված է նաև 

մանդակ՝ Արագածոտնի, Տավուշի, Լոռու, Շիրակի, Սյունիքի մարզերում: Աճում է 

բացատներում, անտառներում, թփուտներում, լեռների խոտածածկ մասերում:  

   Շուշանաբանջարի հատկությունների մասին հնում շատ քիչ մարդիկ գիտեին: Միջին 

դարերում այն օգտագործվում էր զկրտոցների վերացման նպատակով, իսկ արդեն 19-րդ 

դարում անգլիացի բուսաբան Նիկոլաս Քուլփեփերը ուշադրություն հրավիրեց այս 

բույսի օգտակար հատկությունների վրա: Այն պարունակելով՝ ֆլավորիդներ, 

ենթայուղեր, վիտամին C, ունի ստամոքսը հանգստացնող հատկություններ և 



հիմնական կիրառություն գտնում է խոհանոցում (թուրմը): Երիտասարդ ցողուններն 

օգտագործվում են թարմ կամ աղ դրած վիճակում: Հիմնականում լայն տարածում է գտել 

հատկապես ֆրանսիական խոհանոցում, որտեղ օգտագործվում են չորացված 

տերևները որպես համեմունք: Օգտակարության տեսակյունից չափազանց դրական 

ազդեցություն  է թողնում մարսողության կարգավորման համար մանդակով աղցանը:  

 Ավելուկ (Sorrel / Rumex crispus L.)  

  Ավելուկն հայկական աղբյուրներում հայտնի է թրթնջուկ, շեփ, վուլուկ, վիլուկ և այլ 

անուններով: Այն պատկանում է մատիտեղազգիների՝ 

հնդկացորենազգիների, ընտանիքին ու միամյա, 

երկամյա կամ բազմամյա թփերի ցեղ է: Լինելով 

ազգային եվրոպական և արևմտասիական երկներին, 

այն մշակվում է նաև Եգիպտոսում, ԱՄՆ-ում և այլուր: 

Ավելուկն ունի լայն, բաց ու մուգ կանաչ, երկարավուն 

տերևներ, որոնց համար ստացել է լատիներեն 

«ռումեքս» անվանումը, որը թարգմանաբար նշանակում 

է նիզակ, իսկ թթվաշ համի պատճառով այն անվանվել է 

sauer, որը գերմաներենից թարգմանած նշանակում է 

թթու: Երիտասարդ տերևները քիչ թթվաշ են, սակայն 

չորացրած տերևները, որոնք կարող են պահպանվել 

մոտավորապես երեք տարի, ժամանակի ընթացքում 

կորցնում են թթվաշությունը: Հայտնի է մոտ 150 տեսակ, իսկ Հայաստանում 12՝ 

սովորական, գանգուր, ալպիական, ավելուկանման, թրթնջուկ փոքր և այլն: Տարածված 

է  գրեթե բոլոր մարզերում որպես մարգագետնային մոլախոտ, աճում է հունիս-հուլիս 

ամիսներին:  

   Իր բաղադրության մեջ այն պարունակում է աղանյութեր, վիտամիններ, թթուներ, 

սապոնիաներ, ներկանյութ և այլն: Թարմ տերևները հարուստ են վիտամին C-ով, 

ֆոսֆորով, կալցիումով և մագնեզիումով: Հին հույները և եգիպտացիները օգտագործում 

էին ավելուկը մարսողության, թոքերի, բերանի և կոկորդի խոցերի բուժման 

նպատակներով: Այն ավանդաբար օգտագործվում է լնդախտը և խրոնիկ մաշկային 

հիվանդությունները բուժելու նպատակով, 

ինչպես նաև համարվում է ջերմիջեցնող 

դեղամիջոց: Իր բուժիչ հատկանիշների մեջ 

մտնում է նաև աչքի տեսողության, իմունային 

համակարգի, մարսողության բարելավումը, 

պնդեցնում է ոսկորները, նպաստում է 

քաղցկեղի ռիսկի նվազմանը, իջեցնում է արյան 

ճնշումը, պաշտպանում է շաքարային 



հիվանդություններից, վաղ ծերացումից, բացում է ախորժակը, կարգավորում է արյան 

շրջանառությունը: Հայկական ժողովրդական բժշկության մեջ ավելուկն օգտագործվում 

է մելամաղձության, սրտխփոցի, վարակիչ հիվանդությունների, ստամոքսաղիքային 

ուղու խանգարումների, ստամոքսի գերթթվայունության, նյութափոխանակության 

բուժման նպատակով: Եվրոպայում նաև պատրաստում են ավելուկի հյութ և թեյ: 

Չնայած ավելուկը  հիմնականում հանդիպում է խոհանոցում, բայց այն օգտագործվում է 

նաև որպես դեղաբույս մարսողական խնդիրների լուծման պարագայում: Հայաստանում 

ավելուկն օգտագործվում է թարմ և չորացրած վիճակում, վերջինս հանդիսանում է մի 

շարք ճաշերի հիմք, որոնք հանդիպում են հիմնականում հայակական խոհանոցում: 

Ավելին Խարբերդում ուտելիքի հիմք են ծառայել բացառապես թարմ տերևները,  իսկ 

պասի շրջանում այն դառնում է ամենապահանջված ուտելիքներից մեկը: 

Օգտագործվում է նաև ավելուկի փոշին՝ բորբոքային պրոցեսների ժամանակ: 

             Եղինջ (Nettle / Urtica dioica L.) 

Հայաստանում հաճախ հանդիպող բույսը, որը ամեն անգամ անհարմարություն է 

պատճառում և ժողովրդի մեջ հայտնի է կծան 

խոտ, կճան մրմռուկ, աղինջ, դաղդղան, 

դարդահան, պատկանում է եղինջազգիների 

ընտանիքին, միամյա  կամ բազմամյա բույս 

է: Եղինջի ցողունն ուղղաձիգ է, 

բարձրությունը՝ 1,5-2մ, տերևները հարկադիր 

են, սրտաձև, ծաղկաբուլյը հուրանաձև է, 

ծաղիկները՝ երկտուն, մանր, կանաչավուն: 

Երբ զգում ենք խայթոց ու տեսնում կանաչ 

բույսը, միանգամից մեզ թվում է, թե 

տերևներն են խայթողները, սակայն 

իրականում, դա կոշտ և այրող 

գեղձամազիկներով ծածկված ընձյուղններն են, որոնք մխրճվելով մաշկի մեջ ծալվում են 

և արտահանում իրենց մեջ եղած ուրտիցին կամ մրջնաթթուն: Ծաղկում է հունիսից 

մինչև աշուն,  պտղակալում հուլիսից: Հանդիպում է Հյուսիսային Եվրոպայում և 

Ասիայում, իսկ Հայաստանում տարածված է բոլոր մարզերում, երկու տեսակներով՝ 

երկտուն և այրող: Բույսն աճում է ստվերոտ, խոնավ անտառներում, լեռնային 

վարերում, մարգագետիններում և այլ տեղերում, իսկ հոծ թփերի հետևանքով 

անանցանելի ճանապարհ է ստեղծում: Հաճախ այդ հոծ բազմությունը մատնանշում է  

տեղանքում բնակավայերերի առկայության մասին: Բազմանում է սերմերով, 

վեգետատիվ ճանապարհով: Ցրտադիմացկուն չէ, վատ է տանում երաշտը:  

 



 Եղինջն օգագործվոմ է ինչպես բժշկութան մեջ, այնպես էլ խոհանոցում: Այն 

պարունակում է վիտամին A, C, K, երկաթ, կալցիում, 

մագնեզիում, մրջնաթթու, կարոտին, կարոտինորիդներ, 

պանտոտենաթթու և այլն, իսկ պտուղները պարունակում 

են 32,5% ճարպայուղ: Բույսի մատղաշ տերևները երկու 

անգամ ավելի շատ վիտամին են պարունակում, իսկ 

կարոտինի քանակությամբ այն գերազանցում է գազարին, 

թրթնջուկին և չիչխանի տերևներին: Որպես ուտելիք 

Ամերիկայում տեղաբնիկները առաջինը քաղել են հենց 

եղինջը և օգտագործել ուտելիքների մեջ, հետագայում 

Եվրոպայում տարածում գտավ եղինջի և վարունգի 

խառնուրդից պատրաստված պյուրեն, որը մինչ օրս լայն 

տարածում ունի: Իսկ Անգլիայում այս բույսի նկամամբ 

սերը արտահայտվում է ամենամյա մրցույթով, որը 

ուղեկցվում է ամբողջական, չմաքրված եղինջ ուտելով: 

Արդեն մեր հանրապետությունում, եղինջին վերաբերում են հիմնականում որպես 

բուժիչ դեղաբույս, որից կարելի է ստանալ նաև 

աղցան: Եղինջը իր բաղադրությամբ ունի մի շարք 

բուժիչ հատկանիշներ. բույսի տերևներն ու սերմերը 

հանդիսանում են հիանալի դեղամիջոց 

արյունահոսության կանխարգելման համար, 

ախտահումների, ատամների հիվանդության, 

բրոնխիալ 

ասթմայի, 

շնչուղիների 

բորբոքուների 

ժամանակ, 

իսկ սերմերը և տերևները շաքարով եփած 

վիճակում ընդունում են միզաքարային 

հիվանդությունների ժամանակ: Եղինջը 

գործածվում է նաև ծովի աղի հետ, որի 

միախառնումը հանդիսանում է շատ լավ 

հակաբիոտիկ: Քանի որ այն խթանում է 

նյությափոխանակության արագացումը, այն 

մյուս կողմից նիհարելու հիանալի միջոց է: 

Եղինջի տերևներից ստանում են կանաչ ներկ, 

իսկ ցողուններից թել, որը ունի լայն 

կիրառություն: Տարածված է նաև եղինիջի թեյը, 

որը նույնպես հանդիսանում է հակաբիոտիկ:  



Ուրց (Thyme / Thymus serpyllum L./ T. kotschyanus Boiss et 

Hohen)  

  Հայաստանում չափազանց լայն տարածում գտած այս անուշաբույր բույսը 

պատկանում է խուլեղինջազգիների (շրթածաղկավորների) ընտանիքին և հանդիսանում 

է բազմամյա խիստ ճյուղավորվող խոտաբույս կամ կիսաթփերի ցեղ: Ունի 10-35սմ 

բարձրություն, գետնի վրա փռված, ձվաձև 

տերևներ, իսկ ծաղկաբույրերը 

հիմնականում գտնվում են ճյուղերի 

ծայրերին, բույսը աճում է մայիսից աշուն, 

իսկ պտուղները հասունանում են 

օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին: Ուրցը 

տանել չի կարողանում ցուրտը և 

նախընտրում է չոր հող: Այն հատուկ է 

Ասիային, Հարավային Եվրոպային, 

Միջերկրական ծովի երկրներին: 

Ամերիկայում և այլ վայրերում վայրի տեսակների բացակայության պատճառով 

մշակվում է: Ընհանուր առմամբ հայտնի է ուրցի 350 տեսակ, իսկ Հայաստանում 

տարածված տեսակներից են՝ նոսրածաղիկ, անդրկովկասյան, բլրակային, Կոչիի, 

Ֆեդչենկոյի և այլն: Տարածված է գրեթե բորոր մարզերում, ստորինից միչև լեռնային 

գոտիներում: Այն իր անուշաբույր հոտով ուշադրության կենտրոնում է եղել դեռևս 

հնագույն ժամանակներից: Հին Եգիպտոսում ուրցը օգտագործում էին զմրսման 

նպատակով, իսկ Հին Հունաստանում այն համարվում էր քաջության խորհրդանիշը, այդ 

իսկ պատճառով շատ դեպքերում պատերազմից առաջ տղամարդիկ օծվում էին ուրցով: 

Իսկ արդեն Հին Հայաստանում ուրցն օգագործվում էր հեթանոսական 

արարողությունների ժամանակ որպես խունկի հիմք աստվածների պատվին: Ուրցը 

իրենից ներկայացնում է ոչ միայն բուրումնավետ խմիչք՝ թեյ, այլև օգտագործվում է 

բժշկական նպատակներով:   



   Ուրցը առաջին հերթին ուշադրություն է գրավում իր անուշաբույր հոտով, որը գալիս է 

իր մեջ պարունակող թիմոլի շնորհիվ, որն էլ օժտված է հակաբորբոքիչ 

կիրառություններով: Պարունակելով ենթայուղեր, դաբաղանյութեր, դառը նյութեր, խեժ, 

ֆլավոնոիդներ, պիգմենտ, մանրաթելեր, սպիտակուցային նյութեր, այլ թթուներ, իսկ 

քիմիական նյութերից՝ երկաթ, մագնեզիում, կալիում և այլն, ուրցը համարվում է 

առաջնային հակաօքսիդանտ: Ավելին ուրցը հանդիսանում է վիտամի C-ի հիանալի 

աղբյուր, նաև պարունակում է պռովիտամին A և վիտամին B6: Ուրցը դեռևս հնուց 

օգտագործվել է կրծքայն և մարսողությունը բարելավող միջոց: Ըստ Ավիցենայի ուրցից 

ստացված ենթայուղը օգնում է գլխացավերի, իսկ ամբողջ բույսը բղկոցների, փխսման, 

ասթմայի, ողողումների ձևով՝ բերանի խոռոչի բորբոքումների և անգինայի ժամանակ: 

Ուրցի թեյը չափազանց տարածված է հայկական մշակույթում, իսկ Միջնադարյան 

Հայաստանում թեյն օգտագործվել է արյան ճնշման կարգավորման, աղեստամոքսային 

և շնչառական հիվանդությունների բուժման նպատակներով: Այն բարձրացնում է 

իմունային համակարգը, ավելին գերազանց հակաստրեսային և հակաբորբոքիչ միջոց է: 

Թեյը հայտնի է որպես ստամոքսի խանգառումնեը կարգավորող միջոց:  

Անանուխ (Menthe / Menta longifolia L.) 

 Անանուխը, որը հայկական աղբյուրներում հանդիպում է նանա կամ դաղձ 

անվանումներով պատկանում է 

խուլեղինջավորազգիների ընտանիքին, 

երկշաքիլավոր բազմամյա մոլախոտ է: Ունի 

հակադիր սուր ատամնավոր եզրերով, ձվաձև կամ 

նշտարաձև տերևներ: Չնայած այն տարածված է 

ամենուր, սակայն անանուխի համար նպաստավոր 

պայմաններից է 

խոնավ շրջակայքն ու 

հողը, այն կարող է 

դիմանալ ցրտին, 

սակայն լավ բերք չի 

տրամադրի: Այն հասնում է 10-120 սմ բարձրության: 

Նանան լայն տարածում ունի բոլոր մայրացամաքներում, 

սակայն հայրենքիը համարվում է Միջերկրական ծովի 

շրջակա տարածքները: Հայաստանում այն լայն 

տարածում ունի Սյունիքի մարզում՝ ստորին և լեռնային 

հատվածներում, հայտնի է 20 տեսակ, որոնք լայն 

կրառություն ունեն հատկապես սյունաց խոհանոցում: 

Ըստ հնագույն պատկերացումների իր թարմեցնող բույրի 

շնորհիվ համարվում էր, որ այն “հոգիներ վերադարձնող 

է”: Իսկ արդեն միջնադարում հավատում էին, որ այն 



ակտիվացնում է ուղեղի աշխատանքը, որը հետագայում գիտնականների կողմից 

հաստատվեց: Այն ազդեցություն ունի նյարդային աշախատանքի վրա, բացի դրանից 

համարվում է հակասթրեսային բույս, նաև օգնում է 

անքնության պարագայում: Իր “մենթա” անվանումը 

գալիս է հունական հավերջահարս Մենթայի 

անունից, ով դարձավ Պերսեֆոնեի նվերը 

անանուխի տեսքով Աֆրոդիտեին: Լայն տարածում 

է գտել Եվրոպայից մինչև Մերձավոր Արևելք ընկած 

տարածքում: Եթե Հին Հունաստանում անանուխն 

օգտագործում էի թարմություն ապահովոլու 

համար, ապա մինչ այժմ մերձավորարևելյան 

երկրներում առաջին հյուրասիրությունը դա 

անանուխով թեյն է:  

 Անանուխը հարուստ է վիտամին C-ով, 

մագնեզիումով և պղնձով, պարունակում է 

եթերայուղեր, մենթոն, պինեն, լիմոնեն և այլն: Այս բաղադրության շնորհիվ այն լայն 

կիրառում ունի ոչ միայն խոհանոցում, այլև բժշկության մեջ: Այն հիանալի դեղամիջոց է 

մրսածության, բարձր տենդի և գրիպի դեմ, հանգստացնում է սրտխփոցները, 

գլխացավը, նպաստում է անոթային ճնշման կարգավորմանը: Մխիթար Հերացին 

անանուխն օգտագործել է որպես թմրեցնող և ցավազրկող միջոց:  


